
Pouco após assumir como vice-
presidente de operações do Face-
book, Sheryl Sandberg estava pro-
curando estabelecer contato com
pessoas de igual cargo — o de nú-
mero dois numa empresa coman-
dada por um jovem fundador bri-
lhante. Ela ligou para Tim Cook.

“Ele basicamente explicou que
o meu trabalho era fazer as coisas
que Mark (Zuckerberg) não deseja-
va focar tanto”, disse Sheryl a res-
peito de uma reunião com o então
vice-presidente de operações da
Apple. “Esse era o seu trabalho
com Steve (Jobs). Ele explicou que
o trabalho iria mudar com o tem-
po e que eu deveria estar prepara-
da para isso”, disse Sheryl.

Enquanto ela manteve as fun-
ções no Facebook, de lá para cá o
trabalho de Cook mudou radical-
mente. Agora, o homem que rece-
beu uma das tarefas mais assusta-
doras do mundo dos negócios —
de substituir Steve Jobs e manter a
Apple no topo — pode ser quem
precisa de aconselhamento.

Há dois anos sob o comando de
Cook, a Apple deve lançar um no-
vo iPhone no próximo mês. Será
um momento-chave para o execu-
tivo. A empresa que ele herdou tor-
nou-se diferente: uma gigante cor-

porativa madura ao invés de
uma pioneira na indústria,
com o preço das ações caindo
5% no ano, apesar de uma esca-
lada recente dos papéis. O S&P
500, índice com as empresas
mais importantes dos EUA, su-
biu cerca de 15%no período.

A transição foi, talvez, inevi-
tável após a Apple viver cinco
anos surpreendentes, durante
os quais aumentou seu fatura-
mento em mais de seis vezes,
elevou os lucros em 12 vezes, e
viu o preço das ações saltar de
US$ 150 para um pico de US$
705 no último outono do hemis-
fério norte. Mas a passagem
tem sido dolorosa para alguns.

Não está claro se Cook con-
seguirá remodelar a cultura
construída por Jobs. Embora
ele tenha conseguido admi-
nistrar bem as linhas de iPho-
nes e iPads, que continuam a
entregar lucros enormes, a
Apple ainda não lançou um
novo produto sob sua gestão.
Alguns temem que as mudan-
ças de Cook na cultura corpo-
rativa tenham jogado água no
impulso que levava os funcio-
nários a tentar alcançar o im-
possível. A conferir. Reuters
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Apple passa
por mudanças
lideradas por
Tim Cook
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Assessor Finan

ITAÚ BBA ASSESSORA CON
O ABASTECIMENTO DE ÁGU

Estar à frente é acreditar e investir no desen
assessorou o consórcio Camargo Corrêa - A
para construção do Sistema Produtor São L
Público-Privada) com o Governo do Estado d
beneficiar 1,5 milhão de pessoas e gerar mi
garantindo a segurança do abastecimento
de São Paulo pelos próximos 15 anos.

iPhones e iPads mantêm o sucesso, mas

empresa aindanão lançou um novo produto

NãoestáclaroseCookconseguiráreconstruiraculturadeJobs
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GameStop eleva previsão de vendas
A GameStop,a maior varejista de produtos para videogames do mundo,

elevou sua previsãode vendaspara 2013,em meio à forte pré-venda

antes do lançamento dos novos consoles PlayStation 4, da Sony, e Xbox

One,da Microsoft. “Em um ambiente comconsumidores cautelosos,

oaumento daprevisãoantes do lançamento dos consoles foi muito

positivo”, disse Mike Hickey, analista da Benchmark & Co. Reuters

Reprodução

“Novos heróis estão aqui”, diz
um cartaz que mostra os novos
consoles de videogames da Mi-
crosoft e da Sony na entrada da
feira Gamescon em Colônia, na
Alemanha, refletindo expectati-
vas de que a renovação da bata-
lha dos consoles vai impulsionar
uma indústria hoje em declínio.

A popularização de jogos on-
line e gratuitos não são os úni-
cos tópicos da maior feira de vi-
deogames da Europa, que deve
atrair cerca de 300 mil visitan-
tes à cidade alemã.

Em vez disso, a já clássica ba-
talha de titãs volta a ganhar cor-
po, com a indústria esperando
que osnovosconsoles possamim-
pulsionar o setor antes da impor-
tante temporada de compras,
que acontece no fim do ano.

A empresa de pesquisa de
mercado NPD afirma que as ven-
das de hardware e software de vi-
deogames têm tido quedas a ca-
da mês desde janeiro de 2012 nas
comparações anuais, perdendo
terreno para jogos online e gra-
tuitos pela internet, que podem
ser executados em dispositivos,
como smartphones e tablets.

Mas depois que Sony e Mi-
crosoft anunciaram os novos

PlayStation 4 e Xbox One, as
empresas de jogos passaram a
apostar fichas nos novos conso-
les para voltarem faturar.

O otimismo é apoiado pela
empresa de consultoria Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC),
que sugere que o mercado glo-
bal de videogames vai atingir
US$ 86,9 bilhões em 2017, ante
US$ 63,4 bilhões em 2012, com
o gasto dos consumidores com
consoles subindo para US$ 31,2
bilhões em 2017, sobre US$ 24,9
bilhões no ano passado.

Dois meses depois da Elec-
tronic Entertainment Expo
(E3), em Los Angeles (EUA),
Sony e Microsoft anunciaram
os jogos que estarão disponí-
veis para seus novos aparelhos,
esperando convencer os consu-
midores a gastarem US$ 499
em um Xbox One e US$ 399 em
um console PlayStation 4.

A Sony informou recente-
mente que recebeu pedidos an-
tecipados para 1 milhão de
PS4, enquanto as vendas antes
da chegada do Xbox One às lo-
jas já superam as registradas
pelo modelo antecessor do con-
sole, lançado oito anos atrás,
disse a Microsoft. Reuters

Nova batalha
dos consoles
reaquece setor
de videogames
Sony e Microsoft anunciaram os jogos que

estarão disponíveis para seus aparelhos

PatrickFallon/Bloomberg

ceiro Exclusivo

BBA

SÓRCIO QUE BENEFICIARÁ
UA EM SÃO PAULO.

nvolvimento do Brasil. Por isso, o Itaú BBA
Andrade Gutierrez na licitação do projeto
Lourenço. Trata-se de uma PPP (Parceria
de São Paulo, por meio da SABESP, que vai
lhares de empregos diretos e indiretos,
de água da região metropolitana

NOVOS CONSOLES

A Sony informou que recebeu um milhão de pedidos de PS4

 Sexta-feira e fim de semana, 23, 24 e 25 de agosto, 2013 Brasil Econômico 17

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 ago. 2013, Empresas, p. 16-17.




